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اجرای طرح ناحیه 
محوری

اجرای برنامه 
شهرنگار

اجرای سیستم پیام 
رسان شهرداری

مالقات مردمی

ر و این طرح با هدف خدمات رسانی باا یفیفاب به ا
سریع ر به مارم  واترت یریره اه اساب و مادیرا 
ز  ارشد هروب بفش ری مر هراهم نمتم  مقدمات ال

برای اجرای یروژه های منطقه ای، هارا منطقاه ای و 
ایان 98ضمنا از اهداف سال . شهری ختاهند ماشب

. حااتزه اساا قرار مهاااخر یفشاانتا  مر نااتاحی اسااب
ه براساس مصتبه هفئاب موتاب، مهااخر یفشانتا  با

عنتا  مهاخر یارگزاری باید مر حاتزه ارایاه خادمات 
و شهرسازی هعاتفب و خشایف  یروناده بارای م ا 

ثبب مرختاسب شاهروندا  بارای بازمیاد از م ا  از 
.جم ه وظایف این مهاخر ختاهد بتم

3روزانه97سالمرمعماریوشهرسازیمعاونب
وترتبهشنبهسهروزهایومفانگفنبطترساعب
ایهی ههمچنفنومریزیشهرماریمروقبخما 
هدفبارامرممیمیدارهایگانه3مناطقمرباری 

اوالحمبنایبریایدارختسعهمرم ،مطاتباتشناسایی
سریعخجامعه،نفازهایبهیاسنگتییهرآیندها،بهبتمو
ختسعهزبانی،هموهمدتیحسایجامامتر،انجا مر

،عمتمیرسانیخدمبجهبمرموتبسازمانیظرهفب
وحیظمس قفم،طتربهعمتمینفازهاینمتم رود

وااجرریزی،برنامهحتزهسهمریاسنگتییگس رش
.اسبمامهانجا ...ومدنیمشاریبگس رشین رل،

و بارای ج اتگفری از اخاالف 20/12/97مر خاریخ 
وقب و هزیناه مراجعاا  باا مط اع نمتمنشاا  از 

یفاا  وضعفب و روند رسفدگی یرونده ها سفس م
رسا  شهرماری راه اندازی و مر اخ فار یاریناا  

.قرار گرهب

اهیروندهبهمربتطامتراتانجا وشهرماریهایهعاتفبخما 
یاررمخسریعوبفش رهماهنگیبرایوبخحببرنامهطریقاز
.اسبشدهسفس میهرآیندهاانجا مرمقباهزایشو

بندرعباس در زمینه تسریع و افزایش کیفیت خدمت به مردمبخشی از فعالیت های حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 



معماری شهرداری بندرعباسشهرسازی و عملکرد واحد های حوزه معاونت . 2



چارت سازمانی حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس



صدور،تمدید،اصالح
پروانه

پایانکارصدور

،نقل و انتقاالت
تعمیرات مجوز 

،کلی/جزئی
خالفیعدم 

،بناتوسعه
حصارکشی،

استعالم توافقات

(شهرنگار)انجام امورات مربوط به پرونده های فنی از طریق برنامه تحت وب

 واحد نرم افزار یکپارچه
شهرداری

وشهرماریهایهعاتفبخما 
اهیروندهبهمربتطامتراتانجا 
برایوبخحببرنامهطریقاز

یارمرخسریعوبفش رهماهنگی
هاهرآیندانجا مرمقباهزایشو

خحبواسبشدهسفس می
شدهاجراشهرنگاربرنامهعنتا 
.اسب



صدور پروانه

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها



صدور پایانکار

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها



بندرعباسدبیرخانه کمیسیونهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
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نرخ گذاری

تعداد کل پرونده های مطرح شده

عملکرد دبیرخانه کمیسیونهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس
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بازگشایی معابر

راهبردیگروه طرح های کالبدی و 



چاهستانیهابازگشایی معابر

راهبردیگروه طرح های کالبدی و 



منطقه طالبندبازگشایی معابر

راهبردیگروه طرح های کالبدی و 



 20بازگشایی معبر قدس

راهبردیگروه طرح های کالبدی و 



امور مهندسین ناظر



امور مهندسین ناظر



امور مهندسین ناظر



تعداد قراردادهای نظارت تائید شده

ی تشکیل پرونده جهت مهندسین حقیق
متقاضی ارائه خدمات مهندسی

100بررسی پرونده های کمیسیون ماده

692

427

131

عملکرد امور مهندسین ناظر شهرداری بندرعباس

امور مهندسین ناظر



گروه طراحی شهری و زیباسازی

ماهانه و یفگفری رعایب آ  مر سه منطقه به وترت برگزاری ج سات و بازمیدخدوین مقررات و ضتابط طراحی نما و -1
بررسی یرونده های ارجاع شده به واحد هنی مر این خصتص  

ارائه یفشنهام جانمایی یاربری برای متارم من  ف ارجاع شده-2

شهدامحتطه گ زار طراحی -3

طراحی محتطه سایب ماماهی-4

طراحی بنای مجاور زمفن ورزشی ینجه ع ی-5

غرهه ها و اوالح معبر زمفن مجاور مفدا  مهاع مقدسطراحی -6

ختسعه گرمشگری مر اراضی شرق بندرعباسامیانسنجی -7

 ی و همیاری با سازما  بنامر و مریانترمی و میگر امارات موت ی از قبف  شفالت، مسین و شهرسازی و ونایع مس-8
گرمشگری برای هم اندیشی یفرامت  خعففن یاربری ها و خهفه نقشه ها



گروه طراحی شهری و زیباسازی

خدوین مالحظات اوتل یداهند غفرعام  مر حتزه شهرسازی و معماری-9

ج سات خنصصی مربتط به مسائ  مرخبط با حتزه عمرا ، معماری و خأسفسات ارجاع شده برگزاری -10

اوالح یاربری های طرح خیصف ی با هم اندیشی با مشاور مربتطه-11

همیاری مر طرح منطقه بندی بندرعباس-12

بررسی و اوالح نقشه های سازه و معماری مشاورین طرح ها و نظارت بر احداث یروژه های یارگاهی-13

اوالح نقشه ساخ ما  جدید شهرماری بندرعباس-14

خهفه نقشه های اوالح معابر-15

برگزاری ج سات یفرامت  برگزاری مسابقات معماری-16

اعظمیفامبر شهرک زمفن طرح خییف  -17

طرح خییف  زمفن شهرک اما  رضا-18



برگزاری جلسات پیرامون مسابقات معماری



گروه طراحی شهری و زیباسازی

طرح خییف  زمفن چهارراه گی گتی خمد  ها-19

بررسی نقشه ساخ ما  شهرماری منطقه سه-20

طراحی آمیی خئاخر و طرح هدایب آب های سطحی بریه گرم-21

طراحی با  سبز شهرک نصر-22

طرح بهسازی حتضچه یشب اس انداری قدیم-23

بررسی طرح جدید شهرک ونتف مزاحم-24

مر یمف ه یژوهشی معماری و شهرسازیعضتیب -25

متضتعی مر نقاط من  ف شهر-ارائه طرح های متضعی-26

ارائه نظر مشترخی مر خصتص طرح اتما  های شهری مر حتزه شهرماری-27

ضتابطنامه های حتزه سرمایه گراری مر خصتص جانمایی و یاسخ به -28



گروه طراحی شهری و زیباسازی

نظارت بر اجرای میتار محتطه شهرماری مریزی-29

خأمفن اع بار و خرک خشرییات مجمتعه ساخ ما  های خجاری هرهنگی گ زار شهدا و هاز مو محتطه-30

برماشب و طراحی نتار ساح ی سترو-31

اسی ه ورزشی با ختجه به ظرهفب های مریا و ساح  از طریق احداث-ارائه یفشنهامات جهب جرب گرمشگر خیریحی-32
های خیریحی

شریب مر ج سات یمف ه ارخقاء یفیی سفما و منظر شهری اس ا  هرمزگا -33

و عتام ( نقاط قتت و ضعف)شریب مر ج سات با متضتع شناخب وضع متجتم شهرماری و ارزیابی عتام  ماخ ی -34
جهب خدوین برنامه راهبرمی عم فاخی شهرماری بندرعباس( هروب ها و خهدیدها)خارجی 

شریب مر ج سات یارگروه خنصصی شهرسازی و معماری-35

شریب مر ج سات مر خصتص ساماندهی و زیباسازی ورومی های شهر-36

ساته بندرعباس5مشاریب مر خدوین برنامه راهبرمی عم فاخی -37

طرح جانمایی ساخ ما  نمام بندرعباس مر ض ع شرق اس انداری قدیم-38



ستاد بازآفرینی

با مصتباخی مر حتزه 97ج سات س ام بازآهرینی مر سال 
.یمف ه های خنصصی این س ام خشیف  گرمید



1397بندرعباس در سال عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

 پروژه های ستاد
بازآفرینی
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 پروژه های ستاد
بازآفرینی



طرح تعیین خط بهینه حریم توسعه ساحلی شهر بندرعباس

اح ی شهر او ی و یال  این طرح مقایسه یاربری اراضی و ویژگی های یاتبدی و همچنفن بررسی خغففرات نتار سهدف 
م ری ختسعه ساح ی با حاداق  یفامادهای 60با هدف خعففن خط بهفنه حریم 1395و 1354بندرعباس بفن ساتهای 

.  اج ماعی، اق صامی و حقتقی می باشد

و مقایسه آ  باا ن اایج اعماال خاط 1354م ری با مبنای خط باالخرین مد مر سال 60ن ایج اعمال خط حریم ارزیابی 
ری هاای و بررسای نحاته قرارگفاری یارب( میتاره ساح ی) م ر با مبنای جدید یعنی خط ساح ی غفر طبفعی 60حریم 

، یهنه های من  ف نتار ساح ی مر محدومه حاریم باا اسا یامه از روش منطقاه بنادی و ین ارل ویژگی هاای اق صاامی
یاا مر اج ماعی و هرهنگی و خارینی هر منطقه می ختاند هرایند خصمفم گفری منطقای مر خصاتص آزامساازی حاریم مر

.شهر ساح ی بندرعباس را خسهف  نماید
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 برگزاری دوره بازآموزی همکاران حوزه شهرسازی
مرکز، مناطق و نواحی

موره بازآمتزی همیارا  حتزه شهرسازی مریز، مناطق و نتاحی مر خصتص خعرهه بها، نحته وادور یرواناه
سی ساخ مانی، ارزیابی امالک و ضتابط و مقررات مرخبط با حتزه معماری و شهرسازی مر مح  ساتن هرمو

.شهرماری بندرعباس برگزار شده اسب



1397بندرعباس در سال عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

 برگزاری دوره بازآموزی همکاران حوزه شهرسازی
مرکز، مناطق و نواحی



با سپاس از توجه شما


